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Raad de KaartKaartspel van 50 
kaarten met algemene 

woorden en eigen 
(kantoor)jargon

Speciale fun-kaarten 
(interactieve opdrachten) 

zorgen voor extra veel 
plezier

Doel: beschrijf 
5 woorden in 
30 seconden

Raad de Kaart maakt op maat gemaakte kaartspellen.
 
Raad de Kaart is ontwikkeld vanuit onze eigen behoefte als 
fanatieke spelletjes spelers. Unieke en op maat gemaakte 
spellen worden door de spelers zeer gewaardeerd. Dit komt 
vooral door de herkenbaarheid van de woorden. Met Raad 
de Kaart bent u in staat om uw eigen spel te maken 
compleet in de huisstijl van uw bedrijf. 

 Ideaal als relatiegeschenk, kerstcadeau en recruitment 
merchandise. 

Doelgroep
Eindelijk een 
goodie waar ik 
wat aan heb!“ ”•

•
•
•

Leeftijd 16 - 65
Vrouw en man
Nederlands en Engels
Aankomende starters, langlopende relaties of 
hardwerkende medewerkers.



Spelregels Raad de Kaart
Maak teams, verzorg pen en papier
en een stopwacht of zandloper

Raad de kaart doormiddel van associatie 
en samenwerking

Raad de 5 woorden op het kaartje binnen 
een halve minuut

Het eerste team met 30 punten wint!
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Geef uw relaties en 

werknemers een 

eigentijds en 

gepersonaliseerd 

geschenk

Raad de Kaart voor uw bedrijf

Mogelijkheden

    Bedrukt met uw kleuren en eigen logo
    Kies uw eigen unieke woorden
    Verzin samen met ons leuke Fun-kaarten
    Levertijd 2 weken na definitieve ontwerp
    Vanaf 100 stuks

Voordelen

    Spelletjes zijn dé trend van dit jaar
    Geeft werknemers en relaties meer binding met het bedrijf
    Laat uw bedrijf op een leuke manier aan de wereld zien
    Compleet te personaliseren naar uw eigen wensen
    Ook te spelen via videobellen

Enthousiast geworden?

We horen graag van u! Stuur een mail naar yorick@raaddekaart.nl met uw wensen en ontvang 
meer informatie en een op maat gemaakte offerte! Of kijk op www.raaddekaart.nl



Wat zeggen klanten?

“We zijn superblij met het resultaat, door de herkenbaarheid 
van de woorden is het een mooi zakelijk cadeau geworden.”

Saskia Bronsvoort / BDO

“Een ideaal cadeau waarbij vooral ook de Fun-kaarten erg 
goed ontvangen zijn.”

Maties van Voorthuizen / Parcival


